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LIETUVOS SKVOŠO ASOCIACIJOS (LSA) NAUJIENLAIŠKIS 
2018 RUGSĖJIS

Šiame naujienlaiškyje: LSA taurės
etapai ir įspūdingas prizas, turnyrų
mokesčių skirtumai - asociacijos
reikmėms, registracija į rugsėjo
mėnesio turnyrus, asociacijos nario
mokesčio pokytis, pasikeitimai
reitingų skaičiavime.

LSA taurės etapai ir įspūdingas prizas

2018 – 2019 metų sezone pasitinka smarkiai atsinaujinusi LSA taurė! Šiais metais etapų skaičių

sumažinome iki 4, t.y. Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus ir Kauno. Taip pat esame paruošę puikų prizą net

keturiems taurės turnyrų dalyviams – kelionę į British Open turnyrą UK! Taip ne tik smagiai

praleisite laiką, bet ir galėsite pasimėgauti aukščiausio lygio skvošu pasaulyje. Vienu iš šio prizo

laimėtoju taps viso sezono LSA taurės turnyrų nugalėtojas t.y. surinkęs daugiausiai taškų. Likę trys

bus išsiaiškinti burtu keliu. Didesnis LSA taurės taškų skaičius galutinėje lentelėje didina šansus

pamatyti aukščiausio lygio skvošą British Open turnyre! Daugiau informacijos apie taškų

skaičiavimą pranešime netrukus. 
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Asociacijos nario mokesčio pokytis

Informuojame, jog nuo 2019 m. sausio 1 dienos

keisis Lietuvos skvošo asociacijos dalyvio

mokestis. Vietoje anksčiau taikyto 15 eurų,

mokesčio, dabar nariai mokės 25 eurų metinę

įmoką.  
 
 

Asociacijos nario mokesčio pasikeitimas susijęs

su noru gerinti teikiamų asociacijos paslaugų

kokybę. Bus investuojama į LSA organizuojamų

turnyrų infrastruktūrą, žaidėjams pasiūlyta

daugiau ir įdomesnių prizų. Iš nario mokesčio

taip pat dalinai bus finansuojama Lietuvos skvošo

rinktinė, skiriamas papildomas dėmesys skvošo

populiarinimui, organizuojamos atvirų durų

dienos skvošo naujokams ir pan. Esame atviri -

jeigu turite idėjų, kaip papildomai pagerinti

skvošo asociacijos veiklą, susisiekite su mumis ir

pasidalinkite!

Turnyrų mokesčių skirtumai - asociacijos reikmėms

Nuo šiol turnyrų mokesčių skirtumas tarp narių

ir ne  narių bus panaudojamas asociacijos, o ne

organizatoriaus reikmėms, kaip tai buvo daroma

anksčiau. Pvz. jeigu nariui dalyvavimo turnyre

mokestis bus 15 eur, o ne nariui - 20 eur, 5 eur

bus pervedami į asociacijos sąskaitą, o

organizatoriui nuo kiekvieno dalyvio skiriama

vienoda suma - 15 eur (priklausomai nuo miesto,

kuriame organizuojamas turnyras). Tuo siekiama

didinti asociacijos biudžetą bei centralizuoti jo

paskirstymą, daugiau dėmesio skiriant

kokybiškoms bei profesionalioms paslaugoms. 

Pasikeitimai reitingų skaičiavimo sistemoje

LSA į naują sezoną žengia, atnaujindama ir reitingo skaičiavimo sistemą. Šiuo metu galiojęs 45 dienų

terminas, po kurio žaidėjo reitingas pradeda automatiškai kasdien mažėti bus padidintas iki 60 dienų (t.y.

kritimas prasidės vėliau).  Tuo pačiu metu procentinė dalis, kuria žaidėjo reitingas mažėjo po neaktyvaus

periodo didėja nuo 0.2 % iki 0.4 % (t.y. reitingas pradės mažėti didesne dalimi). Remdamiesi pasauline

Pamėkite mūsų facebook paskyrą!

Tapkite LSA nariu!
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praktika, šiais pasikeitimais siekiame, kad neaktyvūs žaidėjai kuo greičiau pradėtų praradinėti pozicijas

reitinge. 

Artimiausi turnyrai - kviečiame registruotis!

Kaunas Squash Open - rugsėjo 16 d., sekmadienį Kauno skvošo klube. Registracija el. paštu:

kaunoskvosas@gmail.com. Daugiau informacijos ČIA. 

IP Forma I etapas - rugsėjo 22 d., šeštadienį SEB Arenoje, Vilniuje. Registracija ČIA. 
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